
 Psí sporty Žabka 
Všechny aktivní pejskaře zvou na

Žabí zápřah 
- Druhý ročník - 

Aneb mini tábor plný agility, dogdancingových prvků a spousty zábavy 
Termín: 15.8.2019 (čtvrtek) až  18.8.2019 (neděle) 

Maximální počet účastníků: 10 týmů 
Místo konání: náš cvičák – Břasy u Rokycan 

GPS: 49°49'40.818"N, 13°35'0.970"E 

 O co přesně jde? 
Čekají nás čtyři dny nabité od rána až do večera . 

Každý den bude probíhat trénink agility a nejen to! Pokusíme se Vám představit i
dogdancing a hoopers a vysvětlíme si, jak správně pracovat s klikrem tak, aby trénink

byl efektivní a měl smysl.Ve večerních hodinách bude také připraven program – hry pro
psovody i psy, fitness pro psy, prohlídka videí z tréninku. 

 Podrobné informace: 
Agility 

Trénink bude probíhat pod vedením K. Běhounkové (agility běhá již 10 let, veškeré
informace najdete na webu - http://osa-zabka.wbs.cz/Treneri.html).

Trénink agility bude 1x denně, 2 až 3 hodiny – budeme se přizpůsobovat především
psům a jejich kondici – rozhodně je nechceme vyšťavit a nebo jim agility znechutit! 

Budete rozděleni do dvou skupinek – v jedné skupince bude max. 5 týmů. 
Vhodné pro všechny – jak začátečníky, tak pokročilé týmy, trénink bude uzpůsoben

individuálně - na míru dle Vašich potřeb a samozřejmě i počasí (přeci jen je tábor v létě).

Prvky dogdancingu 
DD je druh kynologickeho sportu, kde pes pod vedením člověka provádí naučené cviky v

rytmu hudby. Na táboře se zaměříme na jednotlivé prvky - triky. Kdo bude mít chuť,
muže zkusit tyto prvky poskládat do sestavy. Na konci tábora dle zajmu můžeme
uspořádat vystoupení pro účastníky tábora. :) Trénink je vhodný pro začátečníky.

Trénuje Sabina Zima.
 

Hoopers
Opět pod vedením K. Běhounkové. Ukážeme si základy tohoto sportu a pokud Vás to

chytne jako nás, tak půjdeme na těžší a těžší parkury. Vhodné pro začátečníky s tímto
sportem (nejsme profíci, ale co není může být :-)). 

Ubytování: 
Ve vlastních stanech. Na cvičáku máme sociální zařízení, kuchyňku i gril – možnost si

něco malého uvařit, případně je možnost objednat si jídlo v nedaleké restauraci.
Ubytování je již započítáno v ceně tábora.



Další osoba jako doprovod: 300 Kč za celý pobyt

Cena: 
2.000 Kč za celý tábor (1 psovod + 1 pes)

2. cvičící pes 1.300 Kč
1.500 Kč za celý tábor pro členy Žabky 

Cena zahrnuje: agility tréninky, cvičení, večerní program, ubytování ve vlastních
stanech. 

Přibližný program 
Program je pouze orientační, abyste si dokázali představit, jak to vše bude probíhat.

Může se změnit dle počasí a hlavně podle přání účastníků  

ČTVRTEK 
Příjezd od rána tak, aby do 15:00 byli všichni na místě.

Seznamovací procházka, abychom se tak nějak oťukali :-) 
Klikr trénink (dobrovolný, pro zájemce).

Večer grilování, posezení, hry pro lidi i psy. 

PÁTEK 
7:30 lehká rozcvička pro lidi
7:50 lehká rozcvička pro psy

8:00 – 11:00 – Agility - skupinka A
8:00 – 11:00 -  DogDancing – skupinka B

11:00 – 13:00 oběd a trávení 
13:00 – 16:00 Agility – skupinka B

13:00 – 16:00 DogDancing – skupinka A
18:00 – 19:00 Hoopers pro zájemce

Večerní hodiny: prohlídka videí z tréninku, ukazování chyb, hlavolamy pro psy a další
hry.

SOBOTA 
8:00 lehká rozcvička pro lidi
8:50 lehká rozcvička pro psy

9:00 – 12:00 Agility - skupinka A 
9:00-12:00 DogDancing – skupinka B

12:00 – 13:00 oběd 
13:00 – 16:00 Agility - skupinka B 

13:00 – 16:00 DogDancing – skupinka A
17:30 Hoopers pro zájemce

Večer – společenské hry a tak různě (pejsky večer necháme odpočívat) 

NEDĚLE 
8:00 lehká rozcvička pro lidi
8:50 lehká rozcvička pro psy

9:00 – 10:00 – Agility - skupinka B 
9:00 – 10:00 – DogDancing – skupinka A

10:00 – 11:00 Agility – skupinka A
10:00 – 11:00 DogDancing – skupinka B

12:00 Oběd
13:30 Závěrečné závody o ceny 
cca16:00 odjezd k domovům 

Program je pouze orientační, vše je samozřejmě na domluvě a bude záležet jen na



Vás a Vašem psovi, co se Vám bude a nebude chtít! 

Přihlášení 
Přihlášky zasílejte na mail: kristy.behounkova@gmail.com 

Do přihlášky uveďte prosím: Vaše jméno a příjmení, jméno psa, plemeno, věk psa,
velikost a výkonnostní kategorii agility (zda jste začátečník, A1, A2 či A3). Dále prosím

uveďte, zda budete mít zájem i o trénink hoopers. Pokud máte nějaké speciální přání, na
co se v tréninku agility zaměřit – napište nám o tom! 

Po zaslání přihlášky Vám bude sděleno, zda je ještě volné místo a zaslány údaje k platbě.
Pokud máte nějaké dotazy, pište či volejte  

Kristýna Běhounková 
Kristy.behounkova@gmail.com 

Tel: 730 996 202 

Těšíme se na všechny stejně praštěné lidi jako jsme my! :-) 


